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Mor la il·lustradora Purita Campos

perquè era home i la dona havia de 
callar. I l’única manera que tenia de 
fer-me respectar era a través del 
meu treball”, recordava Campos. 

El 1971 Bruguera va demanar-li 
algunes mostres per vendre-les al 
mercat internacional i així va néixer 
Esther y su mundo, que va ser el seu 
primer còmic. Amb guions de Philip 
Douglas, la sèrie girava al voltant 
d’una tímida adolescent enamora-

da del futbolista Juanito i de les se-
ves aventures amb la seva millor 
amiga Rita, la seva mare viuda i el 
seu padrastre policia.  

 “Les històries eren molt avança-
des per a l’època. El pare de l’Esther 
havia mort, però la mare es casava 
amb un altre home. I no era tot ro-
manticisme i petons, també passa-
ven coses del carrer. Això agradava 
molt, era una finestra oberta a un 

món diferent de l’Espanya franquis-
ta”, explicava Campos el 2014 en 
una entrevista a l’ARA. Esther y su 
mundo va començar a publicar-se a 
l’estat espanyol el 1974. La sèrie, 
que va durar fins al 1988, va acon-
seguir un tiratge setmanal de més 
de 300.000 exemplars en diversos 
països d’arreu del món.  

Campos també va il·lustrar altres 
sèries com Tina, que es va llançar al 
mercat holandès. Als anys 80 va 
obrir una escola de dibuix i pintura 
a Sant Gervasi juntament amb el 
seu marit, Paco Ortega. El matrimo-
ni també va ser coautor d’una altra 
sèrie, Gina, de la qual Campos feia 
els dibuixos i Ortega els guions. A 
partir del 2006, va rescatar el perso-
natge d’Esther traslladant-la al pre-
sent. “La idea de retrobar-me amb 
una Esther de 40 anys i mare solte-
ra em va enganxar”, explicava Cam-
pos. Del primer títol d’aquella sèrie, 
escrita per Carlos Portela, se’n van 
vendre més de 20.000 exemplars. 

Els últims anys va ser 
guardonada amb diversos 
premis que reconeixien la se-
va trajectòria i el seu èxit in-
ternacional. El 2009 va rebre 
la Medalla d’Or al Mèrit en 
les Belles Arts i el 2013 va 
aconseguir el Gran Premi del 
Saló del Còmic de Barcelona. 
El 2011, a més, l’Ajuntament 
de Getafe va homenatjar 
l’autora dedicant-li un car-
rer del municipi, i el 2016 
l’Associació d’Autores de 
Còmic va atorgar-li el Premi 
Honorífic.e

La il·lustradora barcelonina Purita Campos en una fotografia de 
l’any 2014. RUTH MARIGOT

Era una de les dibuixants més populars del còmic espanyol gràcies a ‘Esther y su mundo’

CÒMIC

La il·lustradora Purita Campos 
(Barcelona, 1937) va  morir ahir als 
82 anys. Coneguda sobretot per ser 
l’autora de la sèrie Patty’s world 
(traduïda al castellà com a Esther y 
su mundo i publicada per Bruguera), 
Campos va ser una de les dibuixants 
més populars del còmic espanyol. 
Des del 1971 i durant prop de dues 
dècades, Campos va narrar la vida 
d’una adolescent pèl-roja a Londres 
que es va convertir en un èxit inter-
nacional i en tot un referent per als 
joves dels anys 70 i 80. 

Abans de dedicar-se al món del 
còmic, Campos va treballar com a 
il·lustradora en revistes de moda, 
tot i que també tenia vocació d’ac-
triu. “Però a casa no ho veien clar 
–explicava Campos–. Un dels meus 
professors a l’Institut del Teatre era 
Mario Cabré, aquell torero que ana-
va amb Ava Gardner. Només venia 
un cop per setmana i explicava ba-
talletes. Però vaig aprendre molt a 
l’Institut. Fins i tot per al còmic, em 
va ajudar molt a moure les figures 
en l’espai”.  

Finalment, gràcies al dibuixant 
Manuel Vázquez va aconseguir fei-
na a Bruguera, on va treballar en les 
anomenades revistes femenines de 
la casa, com Dalia, Sissi, Blanca i Ce-
lia. “Tot estava dominat pels homes. 
I de tant en tant s’obria alguna pe-
tita escletxa, però per dissimular. 
He viscut el masclisme de manera 
dolorosa. L’home sempre tenia raó 
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El Mercat de les Flors  
fa història amb el cos

de fer memòria i entendre d’on ve-
nen certs coreògrafs i certs llen-
guatges de la dansa”, explica Bea 
Fernández, de La Poderosa. Aques-
ta necessitat va omplir les edicions 
del 2015 i el 2017, però ara el col·lec-
tiu es trobava que els temes se’ls ha-
vien desbordat. “Volíem anar més 
enllà i parlar de la transmissió de la 
dansa, de quina manera els coreò-
grafs i ballarins posen el seu cos a 
l’escenari per explicar històries i, al-
hora, per fer història”, diu Fernán-
dez. És per això que, en aquesta ter-
cera edició, el cicle acollirà perfor-
mances i espectacles amb un punt 
en comú: el fet de partir del cos i de 
la primera persona per crear i fer 
històries.  

Hacer Historia(s) s’inaugura avui 
amb la performance Piezas, arqui-
tecturas y fetiches. Un recorrido por 
las arquitecturas de la Ribot, a càr-
rec de Jaime Conde-Salazar. “És 
una revisió molt fetitxista i subjec-

Rojo pandereta 
és una de les 
propostes  
del cicle.  
MERCAT DE LES FLORS 

tiva de la Ribot, feta per algú que va 
acompanyar-la, va ser-ne un segui-
dor i va col·leccionar-ne els car-
tells”, destaca Fernández. Aquesta 
obra serà l’excepció d’un cicle on 
“tot són peces contemporànies que 
miren al present” i que compta amb 
propostes com Zinneke, d’Azahara 

Ubera, que reflexionarà sobre l’en-
torn i les organitzacions grupals des 
dels actuals moviments feministes, 
i Inventario, memorias de una aspi-
radora, de Bárbara Bañuelos, una 
peça que explora la memòria de l’ar-
tista i la memòria col·lectiva a partir 
dels objectes. 

Segons Fernández, la programa-
ció d’aquest any s’ha fet buscant 
“treballs que parlen, reflexionen i es 
pregunten sobre el cos”. Entre les 
peces que formen el cicle també hi 
ha The touching community, una re-
cerca sobre l’epidèmia de la sida a la 
comunitat de la dansa a càrrec d’Ai-
mar Pérez Galí, i Rojo pandereta, 
una creació d’Oihana Altube i Javi-
er Vaquero amb El Quixot de refe-
rència. A més, Societat Doctor Alon-
so presentarà Sobre la bellesa, un 
treball escultòric sobre l’absència 
de moviment, i Thiago Granato es-
trenarà Trança, un viatge sensori-
al a partir de converses coreogràfi-
ques amb artistes del passat, el pre-
sent i el futur. “No els hem progra-
mat perquè siguin un èxit ni hem 
buscat els cavalls guanyadors 
–apunta Fernández–. Hem apostat 
per peces que creiem que són neces-
sàries avui dia”.e

ARTS ESCÈNIQUES

Després de posar el focus en la me-
mòria i el passat, La Poderosa ha de-
cidit virar lleugerament la mirada 
per fixar-se ara en com es crea his-
tòria des del present. Per això, el 
col·lectiu de dansa dedica la terce-
ra edició del cicle Hacer Historia(s) 
a creacions que reflexionen sobre 
com el cos es converteix en un arxiu 
i en com, inevitablement, acaba 
transformant-se en una eina de 
transmissió de la història. Impulsat 
pel Mercat de les Flors, l’Antic Te-
atre, La Caldera i el Macba, el cicle 
biennal tindrà lloc fins a l’1 de de-
sembre a diversos equipaments de 
Barcelona, on s’instal·laran propos-
tes performàtiques que reflexionen 
sobre temes com l’alteritat, els mo-
viments feministes i la bellesa. “El 
cicle va néixer davant la necessitat 
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